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Inleiding tot de homeopathie 
Drs. Roy Martina’s ervaring 

Roy startte zijn carrière als holistisch arts  en past al 40 jaar met succes homeopathie en 
acupunctuur toe. 

Werkt homeopathie altijd? Nee, maar een succespercentage van meer dan 80% is niet slecht! 

Tijdens een pandemie kunnen homeopathische middelen uiterst nuttig zijn, vooral wanneer er 
niets anders effectief is. Maar dit betekent niet dat je geen dokter moet raadplegen als je ziek 
bent (doe dit altijd en volg hun advies op). Helaas zijn wij niet in staat om je in acute situaties te 
helpen, dus het is belangrijk om het advies op te volgen van de arts die jouw aandoening en 
symptomen in de gaten houdt. Veel artsen zijn echter tegen homeopathie en zullen zeggen dat 
het niet bewezen is zonder er verder naar te kijken (hetzelfde oude liedje dat ik al 40 jaar hoor, 
en zoals je zult zien hebben we een aantal referenties opgenomen over wetenschappelijke 
onderbouwing van homeopathie, wat artsen al heel lang ontkennen). Denk je dat als het niet 
zou werken ik dat 40 jaar gebruik voor mezelf, mijn kinderen, vrienden en familie?  

 

Inleiding tot homeopathische geneesmiddelen 
Ondanks het feit dat homeopathie meer dan 200 jaar ervaring heeft in de preventie en 
behandeling van epidemieën, maakt de westerse moderne geneeskunde de homeopathie over 
het algemeen belachelijk en spreekt met minachting over homeopathie met hetzelfde refrein: 
het is niet bewezen. Ik ben al 40 jaar homeopathisch arts en heb steeds keer op keer weer 
wonderen zien gebeuren. Ik was de eerste in Nederland die samen met de VU (1982) een 
dubbelblind onderzoek deed naar homeopathie, waarbij ik zonder enige twijfel de 
werkzaamheid ervan bewees, maar geen van de medische tijdschriften was bereid dit 
academisch onderzoek te publiceren. Als het doel was om de homeopathie te bagatelliseren en 
te ondermijnen, dan denk ik dat ze elk (on)geloofwaardig onderzoek zouden publiceren in een 
poging om het te ontkrachten. Geloof dus niet alle verhalen die je hoort uit het koninkrijk van 
Big Pharma en de onwetende artsen die de leugens van Big Pharma geloven. Ik zal je het 
onderzoek naar homeopathische vaccinaties laten zien aan het einde van dit boekje. 
 
In de loop van mijn carrière heb ik meer dan 1200 combinaties van homeopathische middelen 
ontwikkeld die nog steeds in de VS en China worden gebruikt. In de Verenigde Staten worden 
sinds 1988 mijn middelen in het hele land gebruikt door therapeuten, w.o. ook holistische 
artsen. In China en Taiwan werk ik met professoren die weten wat ik kan en mijn bijdrage en 
adviezen ontvangen en gebruiken. Mijn boeken worden in China allemaal bestsellers. 
 
Wat is homeopathie? 
Homeopathie is een holistisch, niet-invasief systeem van medische behandeling, gebaseerd op 
het concept dat stoffen, die bepaalde symptomen bij een gezond persoon veroorzaken, in 
verdunde hoeveelheden (dit verdunningsproces wordt potentiëring genoemd en wordt op een 
specifieke manier gedaan om de signatuur van de frequentie van de stof op water in te 
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printen), dezelfde symptomen bij een ziek persoon kunnen genezen. Zo kan cafeïne in hoge 
doseringen slapeloosheid veroorzaken. Cafeïne in homeopathische verdunningen kan 
slapeloosheid genezen. Van sommige slangengiften is bekend dat ze bloedverdunning 
veroorzaken, maar in een homeopathische verdunning kunnen ze bloed genezen dat niet stolt, 
enz. 
 
Homeopathie bestaat al meer dan 200 jaar (ontwikkeld door Dr. Samuel Hahnemann in 
Duitsland) en is te meten door middel van speciale elektronische apparaten en spiertesten. Ik 
gebruik zo'n apparaat en spiertesten in mijn praktijk om de beste remedie te vinden voor 
eender welke ziekte. Elke ziekte heeft een ander patroon en in elke persoon een andere 
signatuur. Daarom zijn homeopathische middelen niet voor specifieke symptomen, maar voor 
ziektepatronen en de persoon met de ziekte. Bijvoorbeeld, een onverklaarbare pijn in de 
rechter grote teen die in de nacht verergert, vereist een ander middel dan dezelfde teen met 
pijn die in de morgen verergert. Het is een zeer specifieke manier om naar elk symptoom te 
kijken. In de homeopathie betekent reuma niets. In plaats daarvan kijken we naar het patroon - 
wordt het verergerd door nat weer, beter bij koude, is er 's morgens stijfheid, is het beter bij 
beweging, wordt het erger door stress? Het is als het in elkaar zetten van een puzzelstukje om 
het hele plaatje volledig te zien en te begrijpen. 
 
Het kiezen van de juiste dosis voor de oplossing  
Hoe bepaal je welke potentie je gebruikt en hoe vaak je het moet herhalen? 
 
De keuze van het middel zelf is vrij eenvoudig, omdat het doel altijd is om een geneesmiddel te 
vinden dat symptomen kan veroorzaken die vergelijkbaar zijn met de symptomen die de patiënt 
ervaart. Na het maken van deze keuze kan het echter moeilijk zijn om te weten wat de beste 
manier van doseren is. Dr. Hahnemann zelf, de grondlegger van de homeopathie, heeft 
gedurende zijn hele carrière geëxperimenteerd en zijn aanbevelingen varieerden op 
verschillende momenten. Om de zaken nog verwarrender te maken, lijken de meningen van 
verschillende deskundigen sinds die tijd soms tegenstrijdig. 
 
Ik denk niet dat er een absoluut antwoord is dat te allen tijde voor alle patiënten geldt. Het zal 
afhangen van de patiënt, het soort ziekte dat ze hebben en de manier waarop ze op deze ziekte 
reageren. Het zal ook afhangen van de behandelaar, aangezien het, naarmate de ervaring 
groeit, mogelijk wordt om verschillende benaderingen te gebruiken in vergelijkbare 
omstandigheden met goede resultaten.  
 
Ik zal niet te veel in detail treden over de concepten die ik na jaren van testen van duizenden 
patiënten heb ontwikkeld. Ik ga ervan uit dat jij erop vertrouwt dat ik, met de ervaring die ik in 
China met de COVID-19 heb opgedaan, het best mogelijke advies zal geven voor de grootste 
groep mensen. Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan begeleiden, kan ik niet streven naar 
100% nauwkeurigheid, maar zal ik genoegen nemen met 90%. Maar als je de workshop volgt 
die mijn vrouw Joy en ik hebben gegeven, dan heb je dichter bij 99% kans om hier zonder 
kleerscheuren doorheen te komen. Geïnteresseerd e-mail ons voor meer informatie via: 
covid@christallin.com. 
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Eerst moeten we bespreken wat het woord “potentie” betekent binnen het concept van de 
homeopathie. 
 
Hoge & lage potenties 
Technisch gezien is er geen officiële definitie voor het woord “potentie” in de homeopathie. 
Het wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar de mate van verdunning die een 
homeopathisch middel heeft ondergaan in zijn productieproces. Dit wordt aangegeven met het 
nummer en de letter achter de naam van het middel. Bijvoorbeeld, Lycopodium 30C heeft 30 
verdunningsstappen ondergaan, waarbij elke stap een een-op-eenhonderd verdunning is 
geweest (aangegeven door de letter "C" die centesimaal betekent: 1 op 100).  
De gebruikelijke conventie in de homeopathie is om te verwijzen naar de hogere verdunningen, 
aangegeven door de grotere aantallen, als hogere potenties en de lagere verdunningen, 
aangegeven door kleinere aantallen, als lagere potenties. Een 30C is een hogere verdunning 
dan een 3C. 
 
Homeopaten hebben lang geobserveerd dat de hogere verdunningen krachtige reacties 
uitlokken bij patiënten wanneer (en alleen wanneer) ze precies overeenkomen met de 
symptomen die de oorspronkelijke stof bij gezonde personen veroorzaakt. Het is vanwege deze 
diepe homeopathische respons dat deze middelen worden aangeduid als hoge potentie. 
 
De meest gebruikte en beschikbare potenties zijn de 6C (en soms 9C of 12C), 30C, 200C, 1.000C 
(afgekort 1M) en 10.000C (afgekort 10M). In het merendeel van de homeopathische wereld 
worden potenties tot 30 vaak aangeduid als lage potenties en die van 200 en hoger als hoge 
potenties. De meeste homeopaten trekken de grens tussen hoge en lage potentie ergens rond 
de 30C.  
 
Verschillende verdunningsfactoren 
Naast de C-verdunningen zijn er ook de "X" of "D" (Europa) potenties, zoals 6X of 30X. Het getal 
verwijst nog steeds naar het aantal verdunningen dat het middel heeft ondergaan, maar de 
letter "X" betekent dat elk een één-op-tien verdunning was (aangegeven met "X" het Romeinse 
cijfer voor 10 of D van Decimaal). Zowel 6X als 30X worden meestal beschouwd als lage 
potenties.  
Een andere potentieschaal is de LM potentieschaal. In dit systeem is elke individuele 
verdunningsstap een veel grotere één-op-vijftigduizend-verdunning. Deze potenties zijn niet 
algemeen beschikbaar voor het publiek en worden in dit artikel niet verder besproken. 
 
Korsakov Verdunningen 
Een andere verdunning die we zullen bespreken, is gemaakt door de Russische homeopaat 
Semyon Korsakov.  

Korsakov is in homeopathische kringen bekend als de grondlegger van de Korsakoviaanse 
verdunningsmethode, die verschilde van de Hahnemannian verdunningen, die door de 
grondlegger van de homeopathie werden gebruikt, in die zin dat er éen enkele container werd 
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gebruikt voor een reeks verdunningen in plaats van een nieuwe container voor elke 
verdunning. Korsakov gebruikte ook hogere verdunningen dan de eerder gebruikte (30C en 
hoger). Verdunningen die volgens zijn methode worden gemaakt, worden meestal aangeduid 
met de letter "K", bijvoorbeeld 15K. In de workshop leren we hoe je deze techniek kunt 
gebruiken om snel je eigen homeopathische vaccinaties te maken als iemand ziek wordt met 
COVID-19. 

Kiezen voor Hoge versus Lage Potenties 
Bovenstaand wordt gesteld dat de hogere potenties sterkere en langere reacties geven, dus 
waarom zouden we ze niet gewoon de hele tijd gebruiken? Waarom de moeite nemen om de 
lage potenties überhaupt te gebruiken?  
 
Het antwoord is dat sommige patiënten te heftig reageren op de hoge potenties en zich steeds 
zieker en slechter voelen voordat ze beter worden. Een dergelijke reactie wordt een 
homeopathische verergering genoemd. Dit duurt vaak 1 tot 3 dagen en wordt beschouwd als 
een teken van genezing en ontgifting. Deze verergeringen kunnen behoorlijk ernstig zijn en 
geven ervaren homeopaten aanleiding tot nadenken bij het kiezen van potentie. Tegelijkertijd 
zijn deze hoge potenties zeer bruikbare medicijnen die, onder de juiste omstandigheden, 
patiënten kunnen helpen om snel en comfortabel te herstellen. 
 
Hoe bepaal je dan welke potentie je gebruikt?  
 
Simpel gezegd hangt het af van de gezondheid en de vitaliteit van de patiënt, de aard van de 
ziekte die hij of zij heeft en zijn of haar reactie op die ziekte. Hieronder volgt een kort overzicht 
van hoe deze factoren worden gebruikt bij de selectie van de potentie. 
 
Overweeg hogere potenties 

 Bij mensen met een goede kracht en vitaliteit 

 Bij mensen die niet al te gevoelig zijn voor medicijnen 

 Bij mensen met een voorgeschiedenis van positieve reacties op genezingen 

 Wanneer de ziekte acuut of plotseling is 

 Wanneer de patiënt krachtig reageert op de ziekte 
 

Denk aan lagere potenties 

 Bij degenen die ziek zijn met een slechte vitaliteit 

 In degenen die overgevoelig zijn en ziek worden met elk medicijn dat ze nemen  

 In degenen met een geschiedenis van moeilijke reacties op remedies (zoals gemakkelijke 
verergeringen) 

 Wanneer de ziekte chronisch of langzaam is 

 Wanneer de patiënt een indolente reactie op de ziekte heeft 
 
Hoe vaak de Remedie te herhalen 
Nu je de remedie en de potentie hebt gekozen, hoe vaak moet het dan worden herhaald?  
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De frequentie van de herhaling hangt af van de toestand van de ziekte. Als het acuut is en erger 
wordt, herhaal je vaker tot er een reactie komt, dan vertraag je. 
 
Bij een chronische ziekte is het anders. Je zou normaal gesproken minder vaak een hogere 
potentie gebruiken en de standaardregel is dat, zolang de meeste patiënten beter worden, het 
niet nodig is om het middel te herhalen. Hieronder volgt een overzicht van enkele van deze 
factoren en hoe deze zich verhouden tot de herhaling van het middel. 
 
Wanneer moet men rekening houden met frequentere dosering: 

 Bij acuut zieke of gewonde patiënten: Deze patiënten hebben een frequentere dosering 
nodig, of de remedie nu hoog of laag werkzaam is. Wees niet bang om de remedie in deze 
situatie vaak te herhalen of te veranderen. 

 Wanneer lagere potenties worden gebruikt voor chronisch zieke patiënten: Patiënten die 
lijden aan een chronische (langdurige) ziekte hebben vaak een lagere potentie nodig om 
een goed resultaat te krijgen en om verergeringen te voorkomen. 

 
Wanneer moet men rekening houden met minder frequente dosering: 

 Wanneer hogere potenties worden gebruikt om een behandeling te starten bij chronisch 
zieke patiënten: Dit is de situatie waar verergeringen het meest voorkomen. Het is 
noodzakelijk om na het geven van een hoge potentie aan zo'n patiënt te wachten tot het 
duidelijk is wat hun reactie zal zijn en hoe lang deze zal duren. (Chronisch zieke patiënten 
die op een lagere potentie beginnen, doen het vaak goed met een hogere potentie die in de 
loop van de tijd vaak wordt herhaald. Het is meestal geen goed idee om deze patiënten te 
starten met zulke herhalingen van hogere potenties. 

 Bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor geneesmiddelen of andere medicijnen: 
Voorzichtigheid is geboden bij het herhalen van alle potenties, vooral hoog, bij deze 
patiënten. Een uitzondering op deze regel is dat zelfs overgevoelige patiënten meestal 
herhaalde doses verdragen als ze acuut ziek of gewond zijn. 

 
Wat is een “Dosis”? 
Er zijn 5 typische manieren om homeopathische middelen te gebruiken: 1. Tabletten  
2. Druppels. 3. Pellets 4. Zalf (gel of zalf). 5. Spray. Soms komen ze in een pleister. 
Homeopathische middelen worden meestal verstrekt op gemedicineerde suikerpellets. Deze 
korrels kunnen variëren in grootte en samenstelling, afhankelijk van de fabrikant. 
Remedieflessen die in de winkel worden verkocht, zijn meestal gevuld met pellets ter grootte 
van BB's (hagel, kogeltjes in een hagel geweer), en één dosis is meestal één tot vijf pellets.  
Voor de meeste patiënten zal het innemen van vijf pellets hun respons niet significant verhogen 
ten opzichte van het innemen van twee pellets. Hetzelfde geldt voor druppels of tabletten. 
 
De manier waarop ik dit meestal uitleg, is als volgt: homeopathische middelen lijken te werken 
door het lichaam een subtiele stimulatie te geven waarop het lichaam reageert (als het een 
goed aangewezen middel is).  
Een analogie kan worden gemaakt met een stopcontact. Als jij het stopcontact direct met één 
vinger aanraakt, krijg je een schok van 110 volt. Raak je het met twee vingers aan, dan krijg je 
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nog steeds een schok van 110 volt. Raak je het met 10 vingers aan, dan krijg je nog steeds 110 
volt.  
Op een vergelijkbare manier lijkt het aantal afgenomen pellets per dosis niet veel verschil te 
maken.  
 
Remedies kunnen zowel in water worden ingenomen als droog onder de tong worden 
toegediend. De meest gebruikelijke manier om ze in water in te nemen is door simpelweg een 
dosis in een glas drinkwater te doen. Acuut zieke patiënten kunnen zo vaak als nodig een 
theelepel drinken of nemen, meestal geroerd voor elke dosis. Dit is een effectieve manier om 
patiënten te ontlasten en tegelijkertijd de toevoer van het middel te rekken. 
 
Samenvatting: Potenties, frequenties & doseringen 
Voor acuut zieke of gewonde patiënten: 
Dit zijn patiënten met verkoudheid, griep, koorts, verwondingen, enz. Deze patiënten tolereren 
hoge of lage potenties die vaak worden herhaald. “Vaak” betekent om de paar (10-15) minuten  
in dringende situaties en misschien om de 3 à 4 uur in minder dringende situaties. De 
frequentie moet afnemen naarmate de patiënt herstelt. Zelfs de meeste overgevoelige 
patiënten zullen goed reageren op dit soort herhalingen. Wees niet bang om bij acuut zieke of 
gewonde patiënten vaak van medicijn te wisselen als hun symptomen veranderen of de 
resultaten onvoldoende lijken. In COVID-19 zullen we, afhankelijk van de fase, verschillende 
instructies geven. 
 
Voor chronisch zieke patiënten: Dit zijn patiënten met langdurige ziekten of klachten onder de 
hoede van een homeopaat. Er is wat meer ervaring nodig om deze patiënten succesvol te 
behandelen. In het algemeen zal de behandeling beginnen met lage potenties die vaak 
herhaald worden of met hogere potenties die zelden herhaald worden. Wat er vervolgens 
gebeurt, hangt bijna volledig af van hoe de patiënt reageert op de eerste dosering. Sommige 
patiënten zullen net zo zelden als om de paar maanden een dosis nemen, terwijl anderen na 
een tijdje dagelijks hogere potenties zullen nemen. Remedies moeten zelden worden gewijzigd. 
Dit geldt niet voor de COVID-19 situatie. 
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De 5 fasen van COVID-19 
Zo kijken we naar het hele concept van COVID-19. 
 
Wat je moet begrijpen, is dat het in je eigen belang is om niet te hopen dat je niet geïnfecteerd 
raakt, maar om je voor te bereiden zodat je, wanneer je geïnfecteerd raakt, op de snelste en 
meest prettige manier door de verwerving van immuniteit kunt gaan. Je kunt niet de rest van je 
leven opgesloten blijven. Vroeg of laat zullen we allemaal immuniteit moeten krijgen, hetzij 
door vaccinatie (al dan niet homeopathisch), antivirale middelen of infectie en herstel. Wij 
geloven dat de beste manier om vooruit te komen is om jouw immuunsysteem in optimale 
staat te krijgen, de homeopathische vaccinatie te nemen en met gratie, genot en gemak door 
de infectie heen te komen. 
 
Fase 0: Geen symptomen; het beoefenen van sociale distantiëring en het zoveel mogelijk 
stimuleren van het immuunsysteem. Preventie en voorbereiding is alles. Protocol 1 
 
Fase 1: Vermoeden van infectie maar nog geen echte symptomen; misschien is de temperatuur 
wat hoger. Het is beter te snel te beginnen dan te laat! Begin onmiddellijk met Protocol 2 
 
Fase 2: Symptomen beginnen. Protocol 3 
 
Fase 3: Symptomen verergeren of intensiveren; misschien ademhalingsstress: Protocol 4 
 
Fase 4: Herstel: Protocol 5 
 
Laten we het hebben over de olifant in de kamer: Coronavirus. 
Op basis van het bestuderen van de symptomen, die zijn waargenomen bij onze Chinese 
patiënten die besmet zijn met COVID 2019, wordt met de tijd duidelijker welke 
homeopathische middelen kunnen worden gebruikt om het coronavirus te voorkomen (of te 
behandelen). Hier zijn de Remedies die steeds weer het beste scoren. 
 

● Arsenicum album 30c (aanbevolen door het Indiase overheidsministerie van AYUSH, 
gebaseerd op Chinese gevallen die in het Lancet zijn gerapporteerd - 15 februari 2020). 
Indiaas advies: gebruik één keer per week zolang de uitbraak niet nabij is en verander 
naar één keer per dag gedurende één week zodra het nabij is en verander dan naar 
twee keer per week. 

● Bryonia, Lycopodium, Phosphorus. Deze zijn gesuggereerd op basis van symptomen die 
door betrouwbare bronnen zijn gerapporteerd. Aangezien de homeopathische 
casestudy's dieper en uitgebreider ingaan op de symptomen, zijn de genoemde 
middelen nog steeds suggesties. Omdat ze ook vaak worden ingezet voor de 
behandeling van griep en andere acute aandoeningen, wil je ze wellicht beschikbaar 
hebben in 6c of D6 potentie. 
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Social Media remedies kunnen verwarrend zijn 

Mensen hebben ook hun eigen alternatieve geneeswijzen en profylaxe gepromoot, maar 
homeopathie lijkt de meest veelbelovende en meest actieve profylaxe te zijn via Facebook, 
Whatsapp en andere sociale media. De meest aanbevolen homeopathische geneesmiddelen 
zijn Arsenicum album, Gelsemium, Influenzinum, Mercurius en Argentum nitricum. De regering 
van India heeft officieel aangekondigd Arsenicum album als een waarschijnlijke profylactische 
voor de Coronavirus infectie.  

Het probleem met de meeste van deze aanbevelingen is dat ze niet gebaseerd zijn op de 
werkelijke symptomen van de getroffen patiënten. Gelukkig hebben we nu veel 
epidemiologische, klinische en laboratoriumgegevens beschikbaar en gepubliceerd in door 
vakgenoten beoordeelde tijdschriften, die kunnen worden gebruikt om redelijke conclusies te 
trekken over de groep van homeopathische geneesmiddelen die het beste zal werken op deze 
infectie. 

Mythe ontkracht 

Maar eerst moeten we enkele feiten vaststellen en enkele mythen ontkrachten om deze 
ongewone toestand van wereldwijde ongerustheid te verminderen. 

Mythe: Het Coronavirus is een fatale infectie voor de meeste mensen. 

Nee. Als je kijkt naar het sterftecijfer van recente epidemieën en zelfs de gebruikelijke griep, zul 
jij je realiseren dat COVID-19 voor de meeste mensen geen levensbedreigende infectie is. In het 
verleden waren er infecties met een veel hoger sterftecijfer zoals Ebola (25-90%), Vogelgriep-
H5N1 (50%), SARS (9,6%), COVID-9 (2-4%), Seizoensgriep (0,01%). In China ligt het sterftecijfer 
rond de 2,5% voor COVID-19, Italië kan het oplopen naar 8% afhankelijk van leeftijd maar we 
begrijpen het steeds beter en het medisch ingrijpen verbetert met de dag en binnenkort komen 
ook betere behandelingen.  

Hoog Risico Groep 

De meeste mensen die aan deze infectie bezwijken zijn ouder dan 50 jaar of hebben een of 
andere geassocieerde comorbiditeit (ziekte) zoals astma, hoge bloeddruk, hart ziekten COPD, 
diabetes, enz. Wij raden aan om de homeopathische vaccinatie voor deze groep te nemen: 
Anti-Viral Support op www.optimaformula.nl. In onze workshop die nu online te volgen is, 
waarin we je meer dan 25 technieken leren om in deze pandemie je optimaal voor te bereiden 
delen we iedereen in 5 categorieën in. 

Laag Risico Groep 

Om redenen die we nog niet begrijpen, treft Covid-19 meestal GEEN kinderen onder de 15 jaar 
en krijgen de kinderen die geïnfecteerd raken meestal alleen maar een lichte griepachtige 
ziekte. Ouders van jonge kinderen kunnen dus hun ouderlijke angst verminderen. 

http://www.optimaformula.nl/
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Bekende Symptomen van het Coronavirus COVID-19 Infectie. 

De symptomen van COVID-19 zijn niet-specifiek en de presentatie van de ziekte kan variëren 
van geen symptomen (asymptomatisch) tot ernstige longontsteking en overlijden. Vanaf 20 
februari 2020 en op basis van 55924 in het laboratorium bevestigde gevallen, zijn de typische 
symptomen onder meer: koorts (87,9%), droge hoest (67,7%), vermoeidheid (38,1%), 
sputumproductie (33,4%), kortademigheid (18,6%), keelpijn (13,9%), hoofdpijn (13,6%), myalgie 
of gewrichtspijn (14,8%), rillingen (11,4%), misselijkheid of braken (5,0%), neusverstopping 
(4,8%), diarree (3,7%), hemoptoë (0,9%), en conjunctivale verstopping (0,8%). 

Verder is het ook mogelijk dat je alleen je reuk verliest of minder goed kunt proeven, ook rode 
ogen is een mogelijk symptoom. 

Mensen met COVID-19 ontwikkelen over het algemeen tekenen en symptomen, waaronder 
milde ademhalingssymptomen en koorts, op gemiddeld 5-6 dagen na infectie (gemiddelde 
incubatietijd 5-6 dagen, bereik 1-14 dagen). 

De meeste mensen die besmet zijn met het COVID-19 virus hebben een milde ziekte en 
herstellen zich. Ongeveer 80% van de in het laboratorium bevestigde patiënten hebben een 
milde tot matige ziekte gehad, waaronder gevallen van niet-pneumonie en longontsteking. 
13,8% hebben ernstige ziekte (dyspneu, ademhalingsfrequentie 30/minuut, bloed 
zuurstofverzadiging 93%, PaO2/FiO2 ratio <300, en/of longinfiltratie >50% van het longveld 
binnen 24-48 uur) en 6,1% zijn kritisch (respiratoir falen, septische shock, en/of meervoudige 
orgaan disfunctie/faillissement). 

Eén studie toonde de meest voorkomende symptomen bij aanvang, dat waren koorts (59 [73%] 
patiënten) en droge hoest (48 [59%]). Andere niet-specifieke symptomen waren duizeligheid 
(twee [2%] patiënten), diarree (drie [4%]), braken (vier [5%]), hoofdpijn (vijf [6%]) en algemene 
zwakte (zeven [9%]). 

Met name de COVID-19 infectie lijkt zelden een loopneus, niezen of keelpijn te veroorzaken 
(deze symptomen zijn slechts bij ongeveer 5% van de patiënten waargenomen). [v] 

Pathologische bevindingen van patiënten van het Coronavirus COVID-19  

De meeste patiënten hebben bilaterale longbetrokkenheid getoond, waarbij de letsels zich 
voornamelijk perifeer en subduraal bevinden met een diffuse verdeling. 

Het overheersende patroon van de waargenomen afwijkingen was bilateraal (64 [79%] 
patiënten), perifeer (44 [54%]), slecht gedefinieerd (66 [81%]), en grondglasopacificatie (53 
[65%]), waarbij vooral de rechter onderkwabben betrokken waren (225 [27%] van de 849 
getroffen segmenten).  

Leukocytose werd ontdekt bij 26 (32%) patiënten en lymfocytose bij 54 (67%) patiënten. 
Concentraties van C-reactief eiwit en serum amyloïde A eiwit waren bij de meeste patiënten 
verhoogd.  

https://www.doctorbhatia.com/treatment/coronavirus-covid-19-symptoms-homeopathic-remedies-for-treatment-and-prophylaxis/?v=fa868488740a#_edn5
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Homeopathie voor Coronavirus COVID-19 Infectie 

Homeopathische behandeling is gebaseerd op het principe dat een medicijn in een aandoening 
genezend zal blijken te zijn, als het bij een gezonde mens tijdens een medicijnproef 
vergelijkbare tekenen en symptomen kan veroorzaken. 

In het geval van een epidemie wordt een algemene remedie geselecteerd op basis van de 
symptomen van de bestaande patiënten en die remedie, bekend als Genus Epidemicus, kan 
worden gegeven aan de getroffen bevolkingsgroep voor die specifieke epidemie. Het Genus 
Epidemicus zal van jaar tot jaar veranderen als de symptomen veranderen. Niet alleen de 
symptomen, maar ook de volgorde en de intensiteit van de specifieke symptomen kunnen het 
aangewezen homeopathische middel veranderen. 

Op basis van de epidemiologische en klinische studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, kennen we 
de volgende symptomen, die ons homeopathisch middel zou moeten dekken: 

● Koorts 

● Rillingen 

● Droge hoest 

● Longontsteking 

● Kortademigheid 

● Strakke borstkas 

De onderstaande paragrafen over de stappen voor het identificeren van de Genus-epidemie 
zijn technisch. Niet-medische mensen kunnen de onderstaande rubrieken overslaan en naar 
de rubriek gaan: Dus welk homeopathisch middel moet ik nemen voor het Coronavirus? 

Volgorde van de symptomen 

De ideale remedie moet worden aangegeven voor droge hoest met koorts. We hebben veel 
remedies die droge hoest afdekken, die overblijft na een acute verkoudheid. Zulke middelen 
zijn niet geïndiceerd. Andere middelen waarvan bekend is dat ze effectief zijn bij een allergische 
droge hoest, zullen waarschijnlijk ook niet werken. 

Afwezigheid Symptomen 

We zien dat de Snot bij de meeste patiënten afwezig is of een laat en klein symptoom is. 
Vandaar dat het door ons aangegeven homeopathisch middel geen presentatie van acute 
verkoudheden moet hebben. 
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Op basis van de CT-resultaten 

De CT-bevindingen suggereren dat de onderkwab van de longen meestal worden beïnvloed; de 
meeste laesies zijn perifeer, in de buurt van het borstvlies en er is een voorliefde voor de 
rechterkant. 

We hebben dus een remedie nodig die meer de rechterkant aanpakt, de symptomen 
evolueren van rechts naar links, de onderste lobben aantasten en pleuropneumonie 
veroorzaken. 

De CT-bevindingen hebben ook de afwezigheid van longcavitaties en bloedingen bij de meeste 
patiënten aan het licht gebracht, dus remedies waarvan bekend is dat ze dergelijke symptomen 
dekken, zijn minder vaak geïndiceerd. 

Op basis van uitgebreid onderzoek is een protocol gemaakt voor de verschillende fasen van de 
COVID-19 infectie. 

Homeopathisch protocol Fase 0: Profylaxe 

Fase 0: Neem deze afwisselend als profylaxe. 

Brionia & Arsenicum alba; beide potentie: D6 of C6.  Maandag-Woensdag-Vrijdag. 

Neem er één in de ochtend na het wakker worden of kort daarna en de andere voor het slapen 
gaan. 

Lycopodium & Phosphoricum Potentie: D6 of C6. Dinsdag-donderdag-zaterdag 

Neem er één in de ochtend na het wakker worden of kort daarna en de andere voor het slapen 
gaan. 

(Welke maakt niet uit, schrijf op een fles AM & de andere PM) 

Ons advies is: Om de Anti-Viral Support te nemen zoals later aangegeven, zal dit het lichaam 
voorbereiden op een effectievere manier om te gaan met het virus. 

We raden aan om de zondag als vrije dag te nemen 

 

Intentie protocol 

Gebruik je intentie bij elke Remedie: Sluit je ogen en rol ze op en zeg rustig naar binnen: “Zelfs 
als ik niet weet hoe deze Remedie me gezond en vitaal zal houden en eventueel razendsnel 
helpen genezen indien ik geïnfecteerd raak, wat ik wel weet, is dat het nu zo is en ik ben 
voldaan. Verwijder (3x) alle negatieve overtuigingen of programmeringen die dit niet 
ondersteunen. Download & activeer in mij alle hulpbronnen die mij zullen ondersteunen om dit 
te laten gebeuren met gratie, genot en gemak. Dank je wel (x3), zo is het, zo zal het zijn of zelfs 
beter.” Ontspan dan je ogen en visualiseer jouw immuunsysteem dat alle virussen snel en 
effectief vernietigt terwijl jij jezelf vitaal en gelukkig ziet. 
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Fase 1: De beste remedies bij het begin van de eerste symptomen 

Zodra je symptomen hebt die op griep lijken, of zelfs maar een lichte stijging van de 
temperatuur, start je het Fase 1-protocol. 

Afhankelijk van wat je voelt, en in aanvulling op wat je al aan het nemen was, start je één van 
de 3 volgende Remedies. Als de symptomen niet duidelijk zijn, neem ze dan om en om of meng 
ze alle 3 door elkaar. In dit stadium is de frequentie elk uur of elk half uur. Als de symptomen 
verergeren, neem dan elke 15 minuten (wakkere momenten). 

Aconitum (geen zweet maar wel koorts) 

Belladonna (zweten en koorts) 

Ferrum Phosphoricum (geen hoge koorts, verhoging) 

Potenties: D6 of C6 en neem een paar druppels per uur of doe het in water en neem elke 30 
minuten een slok. Als je het niet zeker weet, stop alle drie in een glas water en neem elke 30 
minuten een slok. 

Ga verder met de 4 Remedies van Fase 0 in dezelfde dosering en frequentie. 

Ons advies is: Om de Anti-Viral Support in te nemen zoals later aangegeven, zal dit het lichaam 
voorbereiden op een effectievere manier om te gaan met het virus. 

Verhoog het Colloïdaal zilver dat in de diffuser wordt gebruikt en neem het inwendig (volg de 
aanwijzingen). 

 
Fase 2: Voorkoming van schade aan de longen 

Wanneer de symptomen zich verder beginnen te ontwikkelen, is de belangrijkste actie het 
verhogen van de frequentie van de Fase 0-remedies. Ga door met de Fase 1 Remedies in 
dezelfde frequentie zolang er sprake is van koorts of zweten. 

Brionia & Arsenicum alba. Lycopodium & Fosforicum (Potentie D6 of C3) 

De frequentie en de dosis voor de Fase 2 Remedies is een paar druppels of tabletten van de 
gekoppelde om de 15 minuten, afwisselend op dezelfde dag. Het maakt niet uit waar je mee 
begint, maar een voorbeeldschema zou er zo uitzien: Eerst de AM (bijvoorbeeld Brionia), dan 
een half uur later, neem de PM (bijvoorbeeld Arsenicum alba), dan een half uur later, neem de 
AM van de andere dag (bijvoorbeeld Lycopodium), een half uur daarna, neem de laatste 
(Phosphoricum) en begin dan opnieuw met Brionia, een half uur later Arsenicum Alba, etc., de 
hele dag lang. 

Ons advies is: Om de Anti-Viral Support te nemen zoals later aangegeven, zal dit het lichaam 
voorbereiden op een effectievere manier om te gaan met het virus. Begin ook met de inname 
van Colloïdaal zilver (verdubbel de dosering door het vaker in te nemen). 
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Fase 3: Voorkoming van schade aan de longen  

Je bent overgegaan naar Fase 3 wanneer er sprake is van ademhalingsklachten: hoesten met 
ademhalingsklachten (kortademigheid). Nu is het belangrijk dat je de 5-elementen tiksequentie 
aan je routine toevoegt. Dit is een systeem dat specifieke acupressuurpunten tikt en in de 
workshop wordt aangeleerd, evenals ooracupressuur. Deze keer wil je ook de Lung & Lymph 
Support doseringen van de Anti-Viral Support verhogen.  

Verhoog ook de inname van Colloïdaal zilver (verdriedubbel de dosering door het vaker in te 
nemen) 

Fase 4: Herstel 

In Fase 4 worden de symptomen beter en kun je de inname verminderen naarmate je vordert. 
Verlaag de frequentie van elke 15 minuten naar elk uur, dan elke twee uur, enz. Na 2 dagen zul 
je slechts een paar keer per dag weer remedies moeten nemen. Na 3 dagen zul je terug moeten 
zijn in Fase 0. 

 

Homeopathische Vaccinaties: Inleiding 
Het gaat veel langer duren om een COVID-19 vaccin te maken dan een behandeling. 

Wetenschappers en medicijnbedrijven racen om behandelingen en vaccins te ontwikkelen en te 
testen die gericht zijn op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe 
coronavirus. Het werk aan beiden is in een ongekend tempo aan de gang - maar de 
onderzoekers beginnen in wezen vanaf nul aan de ontwikkeling van vaccins, dus het proces 
gaat veel tijd in beslag nemen. De behandelingen daarentegen gingen verder toen de uitbraak 
begon en zijn wellicht eerder beschikbaar. 

“Ze zitten nu in heel andere situaties”, zegt Florian Krammer, een professor en 
vaccinontwikkelingsdeskundige aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinai. 

Zowel de behandelingen als de vaccins zijn belangrijk voor een robuuste en effectieve reactie 
op de uitbraak. Behandelingen helpen mensen nadat ze al een ziekte hebben; in het geval van 
COVID-19 hopen onderzoekers ongeveer 15 procent van de COVID-19-patiënten met niet-milde 
symptomen te behandelen.  

Vaccins daarentegen helpen in de eerste plaats te voorkomen dat mensen ziek worden. 

Wetenschappers begonnen te werken aan geneesmiddelen voor de behandeling van 
coronavirussen tijdens de uitbraken van SARS en MERS, maar omdat de uitbraken uitdoofden, 
werd de klus nooit geklaard. Nu zijn ze in staat om dat oude onderzoek af te stoffen en er op 
voort te bouwen. De belangrijkste kandidaat is een medicijn genaamd remdesivir, dat is 
ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Gilead. Onderzoek toonde aan dat het SARS en 
MERS in cellen en in muizen kan blokkeren. Bovendien werd remdesivir gebruikt in een 
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klinische studie op zoek naar behandelingen voor Ebola - en daarom had het al veiligheidstests 
ondergaan om er zeker van te zijn dat het geen kwaad kan (je moet dit met een paar grote 
lepels zout nemen; geen schade in de farmaceutische wetenschap bestaat niet). 

Het ontwikkelingsproces van het vaccin zal veel langer duren. Deskundigen zeggen dat het 
tussen een jaar en 18 maanden, of misschien langer, zal duren voordat ze beschikbaar zijn voor 
het publiek. Eén van de strategieën voor het maken van een vaccin is het maken van kopieën 
van een deel van het virus (in dit geval het beetje dat het nieuwe coronavirus gebruikt om 
cellen te infiltreren). Vervolgens maakt het immuunsysteem van de persoon, die het vaccin 
krijgt, antilichamen aan die dat specifieke deeltje neutraliseren. Als ze aan het virus zouden 
worden blootgesteld, zouden die antilichamen het functioneren van het virus kunnen 
tegenhouden. 

Het maken van vaccins is altijd een uitdaging. De ontwikkeling hiervan wordt bemoeilijkt omdat 
er nog nooit een vaccin voor eender welk type coronavirus is geweest. Ze moeten vanaf nul 
beginnen. 

Er zal niet op tijd een vaccin worden toegediend om dat we nu reeds in een te ver gevorderde 
staat zijn van pandemie. Daarom zijn behandelingen zo belangrijk: samen met goede 
toepassingen op het gebied van de volksgezondheid kunnen ze helpen om de gevolgen van de 
ziekte te verzachten en het minder onstopbaar te maken. Het beste waar deskundigen op 
kunnen hopen, is dat een vaccin andere uitbraken in de toekomst kan helpen voorkomen als 
het nieuwe coronavirus blijft hangen. 

 
Vaccins in het algemeen en bijwerkingen 
 
Een effectief vaccin is zijn gewicht in goud waard en veel van de veel voorkomende 
kinderziekten worden verondersteld te worden genezen door middel van vaccins. Het wordt 
gevierd als een opmerkelijke triomf van de moderne geneeskunde.  Natuurlijk, de afname van 
besmettelijke ziekten is altijd multifactorieel: goede voeding, begrip van ziekte-epidemiologie 
en goede hygiëne hebben allemaal bijgedragen aan de afname van veel ziekten, al dan niet te 
voorkomen met vaccins. Wat niet vaak wordt besproken, is de veiligheid en de bijwerkingen 
van vaccins. Wat is een vaccin? 

Vaccins bieden een kleine, vaste hoeveelheid van een ziekteverwekker (antigeen) aan het 
immuunsysteem.  Er wordt een klein beetje bacteriële cel of een deel van het virale eiwit 
gebruikt.  Iets dat het immuunsysteem kan herkennen en erop reageren en de tegenaanval 
voorbereiden, zodat wanneer de patiënt wordt blootgesteld aan de echte infectie, met zijn 
relatief enorme hoeveelheden antigeen, het immuunsysteem wordt voorbereid en onmiddellijk 
kan reageren om de schade te minimaliseren, in plaats van de gebruikelijke vertraging die het 
duurt voordat de immuniteit begint.   
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Vooral de laatste jaren maken veel mensen zich steeds meer zorgen over het gebruik van de 
conventionele vaccins die in de westerse geneeskunde zijn ontwikkeld. 
Conventionele vaccins worden geacht een aantal risico's met zich mee te brengen. Een klein 
aantal mensen kan ernstige en zelfs levensbedreigende reacties hebben op deze vaccins. 
 
Artsen benadrukken echter vaak dat de voordelen van conventionele vaccins veel groter zijn 
dan de risico's ervan. Terwijl veel mensen geloven dat conventionele vaccins verantwoordelijk 
kunnen zijn voor de toename van auto-immuunziekten, hyperactiviteit, ADHD, kinderkanker en 
autisme, zal de medische wereld altijd zeggen dat er weinig bewijs is om deze beweringen te 
ondersteunen. De meeste artsen geloven dat de gevaren van het oplopen van ziekten zoals 
polio veel ernstiger zijn dan het risico van een vaccinreactie. 
 

Homeopathische Vaccinatie is anders 

Homeopathie is de toepassing van het geven van een signaal (een frequentie die niet chemisch 
is) aan het lichaam om de ziekte, die het ervaart, te behandelen. Omdat de remedies zo 
verdund zijn, weigeren veel artsen zelfs maar open te staan voor het idee dat homeopathie 
werkt en zullen ze het belachelijk maken zonder te kijken naar de enorme hoeveelheid 
onderzoek die bewijst dat het wel werkt (zie ons addendum). Het is frustrerend om te zien hoe 
dit spel is gespeeld in de 40 jaar ervaring die ik heb als alternatieve medische dokter, ondanks al 
het bewijs van het tegendeel. 

De eerste 'wet' achter vaccins en homeopathie is dezelfde: het voorkomen van een infectie 
door het lichaam voor te bereiden op de potentiële boosdoener. Een nosode “is een 
homeopathisch middel bereid uit een pathologisch specimen (micro-organisme). Een monster 
(kleine hoeveelheid) wordt genomen van een ziek dier of persoon en kan bestaan uit speeksel, 
pus, urine, bloed, bacteriën, uitwerpselen, virus of ziek weefsel.” 

Men kan nosoden voor menselijk gebruik krijgen voor alles van Anthrax tot Variola (pokken) 
vanaf 30 of 200 verdunningen.  In een zeldzame uitbarsting van eerlijkheid, merkt een scepticus 
op, “Er zijn geen hele moleculen van de werkelijke stof in 30C potentie” en een andere noteert 
“(homeopathische vaccins) bevatten geen Thimerosal, Aluminium, Borax (gebruikt om mieren 
te doden) en andere chemische elementen die een aantal van de bijwerkingen van de 
vaccinatie veroorzaken.”  
 
Het is ook vermeldenswaard dat in de studies die zijn gedaan, geen enkel kind ernstige 
bijwerkingen heeft gehad van de gegeven homeopathische vaccins. 
 
Homeopathische vaccinaties werken niet zoals standaardvaccins: de standaardvaccins leiden 
tot de ontwikkeling van antilichamen. Van homeopathische preparaten is niet aangetoond dat 
ze het niveau van de antilichamen verhogen. Het homeopathische alternatief is niet afhankelijk 
van de vorming van antilichamen. Wat ik wel weet, is dat de cellen ook geprogrammeerd 

https://www.wisegeek.com/what-is-autism.htm
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kunnen worden door informatie (frequenties) en bereid zijn om een ziekte of aandoening net 
zo effectief te bestrijden als een echt vaccin zonder giftige stoffen en dat deze middelen oraal 
kunnen worden ingenomen. 
 

COVID19 Steun (gebaseerd op holistische geneeskunde) 
Dit is de informatie over de Homeopathische vaccinatie & ondersteuning ontwikkeld door Dr. R. 
Martina en een team van medische experts. 

 
Green Big Pharma is een bedrijf met een missie om mensen te helpen met natuurlijk onderzoek en bewezen 

remedies om de gezondheid te herstellen of het herstel te versnellen. 
 
Disclaimer: dit is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Als je ziek bent, bel dan onmiddellijk je arts en 
volg hun advies op. 
 
In deze tijden van wereldwijde pandemie wacht de traditionele westerse geneeskunde op de ontwikkeling van een 
vaccin en zal ze waarschijnlijk iedereen dwingen zich te laten vaccineren, met het potentieel voor veel onbekende 
effecten in de toekomst.  

1. Immuniteit krijgen door de infectie te doorlopen, is de beste manier. Sommige mensen lopen echter wel 
gevaar. Een vaccinatieprotocol zou het beste zijn voor mensen met een hoog risico, maar ook voor 
mensen met een bijzonder laag risico, omdat dit de verspreiding van de infectie zal beperken.  

2. De volgende beste manier is het versterken van het immuunsysteem door een gezonde levensstijl, 
immuunstimulerende vitaminen, kruiden en praktijken (yoga, tai chi, ademhalingsoefeningen etc.), 
gecombineerd met holistische preventie. 

 
In het licht hiervan, en in samenwerking met ons team, hebben we een nieuwe manier gecreëerd om immuniteit 
op te bouwen tegen het COVID 2019-virus door je immuunsysteem te trainen om klaar te zijn voor COVID-19 en 
om alles te doen wat je kunt om zo gezond mogelijk te zijn.  
 
Wat je kwetsbaarder maakt, zijn: 

1. Vooraf bestaande medische aandoeningen, zoals astma, hart ziekten, diabetes. 
2. Zware belasting met toxines (vooral zware metalen, chemische, farmaceutische producten) 
3. Zwakke plekken in de longen (astma, fibrose, CPD, enz.) of roken 

 
In 1988 was Dr. R. Martina de eerste die een homeopathisch detox-programma ontwikkelde dat nog steeds wordt 
gebruikt door gezondheidswerkers in de VS en in het buitenland. Dit wordt nog steeds verkocht door Apex 
Energetics. Inc. in Californië.  
 
Hoe is het mogelijk dat dit programma na 32 jaar nog steeds zo effectief is? 
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Eenvoudig, het is gebaseerd op holistische wetenschap. In een boekje dat hij in 1988 schreef: ‘Detox Made Simple’ 
(met meer dan een miljoen verspreide exemplaren) legt hij de wetenschap van detox uit: het gebruik van 
homeopathische verdunningen van giftige stoffen om het lichaam te activeren om de zware metalen, chemicaliën 
en andere bijproducten te verwijderen die in de weefsels in het lichaam worden vastgelegd als gevolg van onze 
westerse levensstijl en milieuvervuiling. Deze basisregels zijn vandaag de dag nog net zo belangrijk als 30+ jaar 
geleden.  
Bij het COVID-19 virus gelden dezelfde regels: ontgiften van het lichaam, ondersteunen van de longen, 
ondersteunen van het lymfesysteem (zeer belangrijk bij infecties) en vervolgens activeren van het immuunsysteem 
om te weten waar je op moet letten. Dat doen we op twee manieren 
Train je immuunsysteem op 2 manieren: Algemeen & Specifiek 

1. Het gebruik van specifieke frequenties (homeopathische frequenties) waarvan bekend is dat ze het 
immuunsysteem van het lichaam helpen om virussen te bestrijden. Dit kan werken door het activeren van 
de immuuncellen en de interferonproductie (dit wordt nog niet bevestigd door wetenschappelijk 
onderzoek, maar door het testen met apparatuur op duizenden patiënten). Dit wordt A support 1 
genoemd. Het moet meteen worden gebruikt om het lichaam in een gealarmeerde toestand te brengen. 
Het is als het trainen van een leger voor de oorlog. We zijn bezig met de voorbereiding van wat in de VS 
de groene baretten en Navy Seals zouden worden genoemd voor missies achter de vijandelijke linies. 

2. Met behulp van een frequentie die is afgeleid van de COVID-19 zelf. In de homeopathie wordt dit een 
nosode genoemd. Nosode is een term die gebruikt wordt voor het gebruik van micro-organismen zoals 
bacteriën, virussen etc. in homeopathische verdunningen. Dat zou het dichtst bij een (homeopathische) 
vaccinatie komen. We vonden dat de homeopathische verdunning van C35 de beste potentie heeft om 
het immuunsysteem te waarschuwen voor de frequentie van COVID-19. Dit wordt A support 2 genoemd. 
Deze moet niet dagelijks worden ingenomen, want dat zou te veel zijn. Als je gezond bent: één keer per 
week voor 8 weken is genoeg. Als je ziek wordt, doe je het in water en neem elk uur een slokje (niet 
meer). Dit is als het trainen van je leger om te weten wie de specifieke vijand is. Waar A-support 1 de 
algemene voorbereiding is op een virale aanval, is A-support 2 de training voor een specifieke vijand. 

  
Je lichaam op 3 manieren voorbereiden: Lymfe, Detox & Long-Support 

3. Met behulp van Lymfe-Support bereiden we het deel van het lichaam voor dat cruciaal is voor de 
bestrijding van snel vermenigvuldigende virussen en waarschuwen we het immuunsysteem om klaar te 
zijn, zodat het niet overweldigd wordt. Dit wordt ook het best ondersteund door antioxidanten in hoge 
doseringen (Vitamine C) en virusdoders (Colloïdaal Zilver, daarover later meer). Het lymfesysteem is 
uiterst belangrijk om infecties te bestrijden. Als het overweldigd wordt, kan dat leiden tot onnodige 
zwelling en vloeistoffen. Als dat in de longen gebeurt, kan het hypoxie en ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken, een bekend probleem bij de ernstige gevallen van COVID-19.  

4. Het gebruik van Detox-Support is waar we het over hebben gehad. Hoe meer we gifstoffen, vooral 
chemicaliën en zware metalen, kunnen vrijgeven, hoe beter het lichaam om kan gaan met elke vorm van 
stress, zoals de stress op het lichaam veroorzaakt door een virale aanval. Je kunt dit ondersteunen door 
het verminderen van de inname van dierlijke producten, verwerkt voedsel (meer groenten en fruit) en het 
gebruik van zuivelproducten (veroorzaakt bij veel mensen extra slijm in de longen en de darmen). Stel je 
voor dat je een berg opgaat met een zware rugzak en 2 koffers. Dat is het beeld van een lichaam met een 
hoge toxische belasting.  

Ooit, in Dr. Martina's praktijk op Curaçao 30 jaar geleden, waar hij een wachtlijst van een jaar 
had, probeerde hij een experiment te doen. Hij zette alle mensen op de wachtlijst van zijn Detox 
programma voor zware metalen en chemicaliën. Na 3 maanden was de wachtlijst met 50% 
gedaald omdat veel mensen geen symptomen meer hadden! Dat is het belang van ontgifting. Je 
kunt dit ondersteunen door tijd door te brengen in de sauna, 2-3 dagen sap of groente te vasten, 
etc. Dit is een belangrijk onderdeel van dit schema en moet niet worden onderschat. 

5. Long-Support: we weten nu dat COVID-19 zich specifiek richt op de longen en in korte tijd een dubbele 
interstitiële longontsteking kan veroorzaken bij kwetsbare mensen. Dit kan ook gebeuren bij jongere 
mensen. Deze longontsteking is de reden voor intensieve zorg bij een klein percentage van de patiënten. 
Dr. Martina en zijn team hebben een speciale Homeopathische Remedie ontwikkeld om zich hierop voor 
te bereiden. Preventie is de beste bescherming. 
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Disclaimer: Dit programma is gebaseerd op het onderzoek en de ervaring die Drs. Martina had met Chinese 
klanten aan het begin van de COVID-19-uitbraak in Wuhan. Zijn cliënten combineerden zijn advies met visualisatie 
oefeningen, ademhalingsoefeningen, tikken en luisteren naar een audioprogramma. Deze technieken zijn nu 
allemaal tezamen gebracht in een online workshop, die je thuis kunt volgen. Check bij covid@christallin.com hoe je 
hieraan kunt komen. Niets van dit alles bewijst dat deze Remedies een infectie zullen voorkomen of sneller zullen 
helpen genezen bij een infectie. Maar op basis van de resultaten van duizenden Chinese cliënten, die met deze 
programma's werkten, waren de resultaten indrukwekkend. Dit programma is niet getest in klinische proeven, 
noch goedgekeurd door de medische autoriteiten en niemand mag ervan uitgaan dat ze hun arts niet moeten 
raadplegen in geval van een vermoedelijke infectie. Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat je kansen beter zijn 
met een homeopathische nosode (vaccinatie-achtig effect) en een ondersteuningsprogramma als je ziek wordt. Dit 
is een programma om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook is het belangrijk om te weten dat als je ervoor 
kiest om dit programma te kopen, Drs. Martina’s bedrijf Christallin een royalty vergoeding krijgt. Je bent vrij om te 
kiezen wat jij het beste vindt voor jou en jouw familie en wiens advies belangrijker is, iemand die in de voorhoede 
van deze pandemie heeft gestaan en wordt vertrouwd door meer dan 60.000 Chinese klanten die zijn advies 
hebben gebruikt en zijn programma's hebben gedownload of…… . 

 
 

Laad je water en je remedies op met Heilige Geometrie: 

 
Bij deze Remedies krijg je ook een heilige geometriesticker. Plaats een fles of glas water op deze sticker om deze 
op te laden met deze heilige symbolen. Dit zal het water herstructureren en het lichaam helpen om giftige stoffen 
af te voeren! 

mailto:covid@christallin.com
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Hoe te gebruiken: 
Als je ze alle 5 gebruikt, krijg je een synergetisch effect dat groter is dan wanneer je ze afzonderlijk gebruikt!  
Opmerking: Deze COVID-19-specifieke instructies kunnen afwijken van wat u op de labels vindt. 
 
A support 1: 2 keer per dag 1 druppel (ochtend en voor het slapen) als je ziek bent, voeg elke dag 1 druppel toe 
aan een groot glas water (goed roeren) en neem elk uur een slokje. 
A support 2: 1 keer per week 2 druppels (voor het slapen), bij ziekte per dag 1 druppel toevoegen aan een groot 
glas water (goed roeren) en elk uur een slokje nemen. 
Lymph support: 3 keer per dag 1 druppel voor de maaltijd, bij ziekte per dag 1 druppel toevoegen aan een groot 
glas water (goed roeren) en elk uur een slokje nemen. 
Lung support: 2 keer per dag 1 druppel (ochtend en voor het slapen) na het nemen van A support 1, neem daarna 
een slokje water, als je ziek bent, voeg dan elke dag 1 druppel toe aan een groot glas water (goed roeren) en neem 
elk uur een slokje. 
Detox support: 3 keer per dag 1 druppel voor de maaltijd Na inname van de lymfe support, neem een slokje water 
en neem dan de detox support, als je ziek bent, voeg dan elke dag 1 druppel toe aan een groot glas water (goed 
roeren) en neem elk uur een slokje. 
 
Economisch gebruik 
Als je meer dan één persoon in je huishouden hebt, kun je de druppel in een glas water doen, goed roeren en 
iedereen een slokje geven. Je kan makkelijk een heel familie behandelen. 
 

De ingrediënten: 
 
A support 1 
Actieve potenties/frequenties van: 
Elaps corallinus  
Drosera rotundifolia  
Ferrumfosforicum 
Mercurius solubilis 
Vincetoxicum officinale 
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40% alcohol 

 
A support 2  

 
Actieve potenties/frequenties van: Homeopathische verdunde virussen in C35 

40% alcohol  

Lymfe support  

 
Actieve potenties/frequenties van: 
Zuursilicium 
Baryta carbonica 
Cundurango 
Silicea 
Thuja occidentalis 

40% alcohol  

Detox support  

 
Actieve potenties/frequenties van: 
Arnica montana 
Carduus marianus 
Chelidoniummajus 
Lachesis mutis 
Solidago virgaurea 
Zwavel 
Thuja occidentalis 

40% alcohol. 

Lung support 
Actieve potenties/frequenties van: 
 
Zuurstoffosfor 
Beuk (Fagus sylvatica) 
Bryonia alba 
Lycopodium 
Natriummuuriaticum 
Ster van Bethlehem (Ornithogalum umbellatum) 
Strychnos ignatia Fosfor 

40% alcohol  
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ADDENDUM 
Homeoprophylaxis (Homeopathische Vaccinaties) 

Homeoprophylaxis-programma's (HP) bestaan voor alle leeftijden. 
Homeoprophylaxis-programma's voor alle leeftijden! HP wordt al meer dan 200 jaar gebruikt om infectieziekten te 
voorkomen. Het is bewezen dat HP klinisch effectief is voor miljoenen mensen over de hele wereld om de 
natuurlijke immuniteit te versterken, gebaseerd op homeopathische principes. 

   
. 
 

“Homeoprophylaxis veroorzaakt nooit anafylaxie of shock, resulteert nooit in een secundaire infectie, laat nooit 
in zijn kielzog serum of vaccin ziekte of enige andere ernstige reactie achter; het beschermt gewoon zeker en 

geleidelijk.” 
Dr. A. H. Grimmer 

 
Hoe Homeoprophylaxis werkt: Homeo-prophylaxis programma's die ook bekend staan als "HP" of die door de 
ouders ook wel "homeopathische immunisaties" worden genoemd, zijn een veilig, niet-geïnjecteerd alternatief 
voor de traditionele vaccins.  HP stimuleert een immunologische reactie van het lichaam door de werking van de 
homeopathische nosode. Een homeopathische nosode wordt sterk verdund en gemaakt in een gelicentiëerde 
homeopathische faciliteit van het ziektemateriaal, zodat er geen enkel molecuul van de ziektesubstantie overblijft. 
De energetische stimulatie van de homeopathische nosode op het lichaam helpt bij het stimuleren van een 
verhoogde natuurlijke immuniteit voor die bepaalde ziekte.  HP is in moderne klinische studies zeer effectief 
gebleken voor veel ziekten.  HP is wereldwijd met succes gebruikt bij grote populaties, waaronder in Cuba, Brazilië, 
Europa, India en Japan, om alle soorten infectieziekten en epidemieën te voorkomen. 

 
HP helpt jouw natuurlijke immuniteit te versterken! 

 
HP is 100% veilig, niet geïnjecteerd en niet giftig. 

 
 

Homeo-prophylaxis is in het meest recente onderzoek van mei 2019 voor 90% effectief gebleken. Er zijn 
moderne klinische studies gebaseerd op 15 jaar onderzoek in Australië en ook in Brazilië. Andere grootschalige 
studies naar homeo-prophylaxis werden in 2007 en 2008 in Cuba uitgevoerd, waar HP werd gebruikt om een 
epidemie van Leptospirose te voorkomen, een bacteriële ziekte die zowel mensen als dieren treft. De resultaten 

https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/homeopathy-for-childhood-diseases/
https://immunizationalternatives.com/homeopathy-for-childhood-diseases/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/clinical-research/
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toonden de opmerkelijke klinische effectiviteit van HP op een populatie van 2.000.000 mensen in een door de 
overheid uitgevoerd programma, met nul gerapporteerde sterfgevallen van deelnemers aan beide studies. Bekijk 
video's over homeoprophylaxis die verklaren waarom en hoe het werkt om de natuurlijke immuniteit te 
versterken. 
 
Alle vaccins worden door de Amerikaanse overheid gecategoriseerd als “onvermijdelijk onveilig”. Alle vaccins 
bevatten giftige ingrediënten, waaronder kwik of aluminium, die gezondheidsrisico's met zich meebrengen.  
Vaccins kunnen ernstig letsel en zelfs de dood veroorzaken. Huidig wetenschappelijk onderzoek geeft ook aan dat 
vaccins in verband worden gebracht met het ontstaan van autisme, in het bijzonder het MMR-vaccin.  Vaccins 
worden ook in verband gebracht met bijwerkingen zoals ADHD, allergieën, autisme, auto-immuunziekten, 
ontwikkelingsachterstand, neurologische schade en chronische gezondheidsproblemen.  Vermijd potentieel ernstig 
vaccinletsel en kies voor homeo-prophylaxis! 
 

Wetenschappelijk bewijs van homeopathische 
vaccinaties 
Klinisch onderzoek naar homeo-prophylaxis 
Lees meer over het klinisch onderzoek en het effectieve gebruik van HP wereldwijd in de afgelopen 200 jaar.  
Homeoprophylaxis heeft een klinisch en historisch gebruik op zeer lange termijn dat blijft aantonen hoe goed HP 
presteert op miljoenen mensen. Het meest recente klinische onderzoek voor 2019 werd uitgevoerd op 250 miljoen 
mensen en toonde aan dat homeo-prophylaxis 90% effectief was! 

  
Homeopathie is in het verleden bij veel epidemieën effectief geweest! De griepepidemie van 1918 leidde tot de 
dood van vele miljoenen mensen. Het sterftecijfer van mensen die met de conventionele geneeskunde werden 
behandeld, was maar liefst 30 procent. Degenen die door homeopathische artsen werden behandeld, hadden een 
sterftecijfer van 1,05 procent. Van de vijftienhonderd gerapporteerde gevallen bij de Homeopathic Medical Society 
of the District of Columbia, USA, waren er slechts vijftien sterfgevallen. De genezingen in het National 
Homeopathic Hospital, opnieuw in de VS, waren 100 procent. In Ohio, van 1.000 gevallen van griep, rapporteerde 
Dr. T. A. McCann, MD, Dayton, Ohio geen sterfgevallen.  De totale statistieken van de homeopathische records van 
die tijd vertellen ons dat het succespercentage met de homeopathie ongeveer 98% was. 

 
Huidig klinisch onderzoek naar homeoprofylaxe 
● Lees over de geschiedenis van Homeoprophylaxis. 
● Lees de May 2019 Research on Homeoprophylaxis. 
● Lees het artikel over Homeoprophylaxis History: Human Records, Studies and Trials 
Gebruik van Homeoprophylaxis:  Klinische onderzoeksgegevens over effectiviteit 
Gegevens van HP voor Professionals Course Taught by Dr. Isaac Golden, 2014.  Referenties voor deze studies zijn te 

vinden in Vaccinatie en Homoprofylaxe - A Review of Risks and Alternatives, 6e editie. 
  

https://immunizationalternatives.com/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/hp-videos/
https://immunizationalternatives.com/vaccine-toxic-ingredients/
https://immunizationalternatives.com/vaccine-toxic-ingredients/
https://immunizationalternatives.com/vaccinations-say-no/vaccine-injury-identify/
https://immunizationalternatives.com/vaccine-studies/
https://immunizationalternatives.com/mmr-adverse-reactions/
https://immunizationalternatives.com/vaccine-adverse-reactions/
https://immunizationalternatives.com/history-of-homeoprophylaxis
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis-study-may-2019/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis-history/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis-courses-for-professionals/
https://immunizationalternatives.com/books-on-homeoprophylaxis/
https://immunizationalternatives.com/books-on-homeoprophylaxis/
https://immunizationalternatives.com/books-on-homeoprophylaxis/
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Jaar Onderzoeker Aantal deelnemers 
Lengte van 
de enquête 

HP's % van de 
effectiviteit 

 

1907 Eaton 2,806 < 1 jaar 97.50% 

1950 Taylor-Smith 
82 (12 zeker 
blootgesteld) < 1 jaar 100% 

1963 Gutman 385 < 1 jaar 86% 

1974 
Castro & 
Nogeira 

PK = 18.000 Niet PK 
= 6.340 3 maanden 86.10% 

1987 Engels 694 2 jaar 87.0 – 91.5% 

1987 Fox 61 5 jaar 82.0 – 95.0% 

1998 Mroninski et al. HP = 65.826 Niet 
HP=23.539 

6 maanden 
& 12 
maanden 

95.0 –  91.0% 

1997 Gouden 593 kinderen (1.305 
vragenlijsten) 

10 jaar 88.80% 

1987 Fox 61 5 jaar 82.0 – 95.0% 

1997 Gouden 593 kinderen (1.305 
onderzoeken) 

10 jaar 88.80% 

2004 Gouden 1.159 kinderen 
(2.342 
onderzoeken) 

15 jaar 90.40% 

 
Een 15 jaar durende klinische onderzoeksstudie naar Homeoprophylaxis door Dr. Isaac Golden, Australië. 

Download een boek van 287 pagina's (PDF) van het huidige HP Clinical Research. 
● In deze recente studie van Dr. Golden waren de reacties van de ouders gebaseerd op gegevens over een 15 

jaar durende Homeoprophylactic Program voor ziektepreventie van 1985 tot 2004. Er werden in totaal 2.342 
reacties verzameld, die elk een jaar van het leven van een kind beslaan. De effectiviteit en veiligheid van de 
homeopathische optie om te vaccineren wordt volledig besproken en de werkelijke opmerkingen van de 
ouders worden gerapporteerd. 

● De enige maatstaf voor de effectiviteit in deze studie was 90,4% met een betrouwbaarheidsgrens van 95% van 
87,6% - 93,2%. 

● Met behulp van nationale aanval cijfers in Australië waar de studie werd gedaan, de controle HP werkzaamheid 
voor drie ziekten was: 
● Bof - 91,6% 
● Mazelen - 90,0% 
● Kinkhoest - 86,2% 

 

Huidige Boeken over Homeoprophylaxis Klinisch Onderzoek Geschreven door Dr. Isaac 
Golden 

https://immunizationalternatives.com/wp-content/uploads/2015/04/HP_Isaac_Golden_thesis_homeoprophylaxis.pdf
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/
https://immunizationalternatives.com/dr-isaac-golden/
https://immunizationalternatives.com/dr-isaac-golden/
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● Zijn hoofdboek over HP heet "The Complete Practitioners Manual of Homoeoprophylaxis". 
● Dr. Isaac Golden's proefschrift over HP onderzoek is getiteld "Homoeoprophylaxis - A Fifteen Year Clinical 

Study": A Statistical Review of the Efficacy and Safety of Long-Term Homoeoprophylaxis", 2004. 
● Zijn boek voor ouders over het vergelijken van vaccinatie en HP heet "Vaccinatie en Homo-profylaxe,

 7e
 druk. 

● Hij schreef ook "Homoeoprophylaxis - A Practical and Philosophical Review", 4e editie, 2007. 
● Zijn proefschrift was "The Potential Value of Homoeoprophylaxis in Long-Term Prevention of Infectious 

Diseases, and the Maintenance of Health in Recipients".  Download hier het 287 pagina's tellende boek (PDF) 
van HP klinisch onderzoek. 

 
Hoogtepunten van het moderne gebruik van Homeoprophylaxis door overheden in andere 
landen 
● 2019: Lees Grootschalige Homeo-prophylaxis studie: Resultaten van korte en lange termijn interventies op 250 

miljoen mensen. 
● Brazilië 1998: De Braziliaanse regering financierde twee grote proeven bij duizenden kinderen die met succes 

het voorkomen van meningokokkenziekte verminderden bij degenen die homeoprofylaxe kregen. De 
Braziliaanse ervaring met homeoprofylaxe was: 
● In 1998 was er een uitbraak van meningokokkenmeningitis type B in een regio van Brazilië. De artsen in dat 

land zijn ook homeopaten. Er was toen nog geen vaccin beschikbaar, dus een groep artsen, die in de regio 
werkten, gebruikte de HP-meningokkernosode bij 65.826 kinderen. Nog eens 23.539 kinderen in de regio 
waren niet ingeënt. De artsen volgden de twee groepen gedurende 12 maanden. 

● De werkzaamheid van Homeoprophylaxis was 95% na zes maanden en 91% na twaalf maanden. Het was 
een volledig en statistisch gezien streng rapport en werd gepubliceerd in een toonaangevend door 
vakgenoten beoordeeld homeopathisch tijdschrift, en is beschikbaar voor studie. Referentie:  Mroninski C, 
Adriano E, Mattos G (2001) Meningococcinum: Het beschermende effect tegen meningokokken. 
Homeopathische Links Winter Vol 14(4); pp. 230-4). 

● Cuba 2007 en 2008: De Cubaanse regering is afhankelijk van homeopathie om haar leptospirose-epidemieën 
en knokkelkoortsuitbarstingen bij miljoenen mensen te beheersen. De Cubaanse ervaring met 
Homeoprophylaxis heeft deze klinische resultaten: 
 
● Dr. Golden hield toezicht op het recente gebruik van Homeoprophylaxis bij een grote populatie tijdens een 

epidemie in Cuba in 2007 en 2008 voor Leptospirosis - met een verbazingwekkende klinische effectiviteit op 
een populatie van 2.000.000 mensen in een door de overheid geleid programma. 

● Cubaanse medische onderzoekers hebben met succes de uitbraak van Leptospirose in Cuba voorkomen 
onder een bevolking van 5 miljoen mensen in twee regio's die gebruikmaakten van homeopathie, zowel in 
2007 als in 2008. 

● Dr. Golden werd op verzoek van het Finlay Institute, een vaccinfabrikant, geraadpleegd om dit werk voor de 
Cubaanse regering te doen. 

● Met behulp van Homeoprophylaxisthe,  equivalent van immunisatie in de homeopathie, werd een HP 
nosode van Leptospirosis bereid en toegediend samen met twee Bach Bloemen Essences om de typische 
mentale en emotionele effecten van de ziekte aan te pakken. 

● Twee droge doses werden gegeven aan een bevolking van 2,5 miljoen mensen, de tweede dosis was 7-9 
dagen na de eerste, wat de incidentie van de infectie op iets minder dan 10 mensen bracht, zonder 
dodelijke afloop. 

● Voorheen leidde de conventionele behandeling van de bevolking met een vaccin nog steeds tot duizenden 
infecties en een aantal sterfgevallen en dat kostte 2 miljoen dollar. 

● De Homeoprophylaxis-oplossing was ongelofelijk EN betaalbaar en de totale kosten waren slechts US 
$200.000! 

● Ghana: Een Open Studie en een Double-Blind Randomized Clinical Trial on Homeoprophylaxis voor Malaria in 
Ghana genaamd "Malaria and Homeopathic Remedies in Ghana". 

● India: De Indiase regering beheerst epidemieën voor duizenden mensen voor malaria, Japanse Encefalitis, 
Dengue Koorts en epidemische koorts met homeopathie. Japanse Encefalitis werd een ernstig probleem in 
India. “Het had een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt in de staat Andhra Pradesh gedurende 

http://www.homstudy.net/publications/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/dr-isaac-golden/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
http://www.homstudy.net/publications/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis-study-may-2019/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis-study-may-2019/
https://immunizationalternatives.com/homeopathy-for-diseases/meningitis/
https://immunizationalternatives.com/wp-content/uploads/2015/04/HP_Isaac_Golden_thesis_homeoprophylaxis.pdf
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/dr-isaac-golden/
https://immunizationalternatives.com/wp-content/uploads/2015/04/HP_Isaac_Golden_thesis_homeoprophylaxis.pdf
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/clinical-research/
https://immunizationalternatives.com/homeoprophylaxis/dr-isaac-golden
https://immunizationalternatives.com/wp-content/uploads/2015/04/HP_Isaac_Golden_thesis_homeoprophylaxis.pdf
https://immunizationalternatives.com/wp-content/uploads/2015/04/HP_Isaac_Golden_thesis_homeoprophylaxis.pdf
https://immunizationalternatives.com/wp-content/uploads/2015/04/Article-Malaria-and-Homeopathic-Remedies-in-Ghana.pdf
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enkele decennia. In 1986 werd een hoogtepunt van 2038 gevallen met 638 doden geregistreerd. Toen het 
regeringsdepartement voor Indiase geneeskunde en homeopathie in 1999 begon met het systematisch 
verspreiden van profylactische middelen via openbare gezondheidscentra, homeopathische 
overheidsapotheken en homeopathische artsen, daalden de meldingen en het sterftecijfer tot nul in 2003.” 
Deze HP werd toegediend aan een bevolking van 20 miljoen kinderen onder de 15 jaar (Japanse encefalitis is 
aan het verminderne in de staat. The Hindu 2 april 2003.) 

● India: In Kerala, India werd in 2006 in een klinische studie de effectiviteit van homeoprofylaxe voor 
Chikungunya Fever besproken. “Een studie over de profylactische werkzaamheid van homeopathische 
preventieve geneeskunde tegen chikungunya-koorts.”  Download het artikel om de studie over HP voor 
chikungunya koorts te lezen. 

● India: April 2018: Een nieuwe studie getiteld "Could Homeopathy Become An Alternative Therapy In Dengue 
Fever": Een voorbeeld van 10 casestudies". 

● India: Een andere studie werd gedaan op homeoprophylaxis voor Chikyngunya Fever genaamd "Homoeopathic 
Genus Epidemicus 'Bryonia alba' als profylactisch tijdens een uitbraak van Chikungunya in India: Een cluster - 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde proef".  Lees hier over deze studie. 

● India: Een andere Indiase studie werd gedaan met de naam "Een studie over de profylactische werkzaamheid 
van homeopathische preventieve geneeskunde tegen chikungunya koorts."  Lees hier over de studie. 

● Tanzania, juni 2005: Lees het onderzoek naar het gebruik van homeoprofylaxe met Neem (Azadirachta indica) 
in Tanzania voor malaria "The Effect of Homeopathic Neem for the Prophylaxis of Malaria". 

● Thailand, Colombo, Brazilië: De regeringen van Thailand, Colombo en Brazilië gebruiken de homeopathie ook 
voor het beheer van uitbraken van knokkelkoorts en epidemieën. 

Grote bevolkingen: Klinisch onderzoek naar homeoprofylaxe voor ziektepreventie 
● 2011: De Braziliaanse openbare gezondheidsdienst deed een placebogecontroleerde klinische proef met 

homeoprofylaxe met 600 kinderen, genaamd "The Use of Homeopathy To Prevent Symptoms Of Human Flu 
And Acute Respiratory Infections" (Het gebruik van homeopathie om symptomen van menselijke griep en acute 
luchtweginfecties te voorkomen): Een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd klinisch onderzoek 
met 600 kinderen. Download de studie hier. 

● 2010:  De Cubaanse regering gebruikte HP voor de Mexicaanse griep op 9,8 miljoen mensen in Cuba. Ze 
hebben deze grote populatie ingeënt via Finlay Institute, een vaccinfabrikant.  Dit omvatte het doen van 
homeoprofylaxe voor het hele land voor iedereen die ouder is dan 12 maanden. Cuba deed ook 
homeoprofylaxe voor de pneumokokkenziekte. 

● 2010: De Cubaanse regering heeft opnieuw met succes gebruikgemaakt van homeoprofylaxe om een epidemie 
van leptospirose te voorkomen. Bij dit onderzoek waren 2,3 miljoen mensen van alle leeftijden betrokken.  De 
kosten bedroegen ongeveer 200.000 dollar (USD), vergeleken met meer dan 3 miljoen dollar (USD) voor de 
vaccins.  De studie die werd gepubliceerd heet "Grootschalige toepassing van sterk verdunde bacteriën voor de 
bestrijding van de Leptospirose-epidemie."  Lees hier de samenvatting van de studie.  

● 2009 Immunisatiegrafieken: Natural Infectious Disease Declines; Immunization Effectiveness; en Immunization 
Dangers door Raymond Obomsawin Ph.D. December, 2009. Deze grafieken tonen de afname van ziekten in 
Noord-Amerika, Europa en de Stille Zuidzee. Er zijn grote dalingen in levensbedreigende infectieziekten die 
historisch gezien ofwel zonder, ofwel ver voor de publieke immunisatie-inspanningen voor specifieke ziekten 
zoals vermeld zijn opgetreden. Dit levert onweerlegbaar bewijs dat vaccins niet nodig zijn voor de effectieve 
uitroeiing van een breed scala aan infectieziekten. 

● 2008: De Braziliaanse regering gebruikte homeoprofylaxe om een uitbraak van knokkelkoorts in Macaé, Rio de 
Janeiro, Brazilië te bestrijden en schreef homeopathie toe aan de bestrijding van een uitbraak van 
knokkelkoorts. "Bijdrage van de homeopathie aan de bestrijding van een uitbraak van dengue in Macaé, Rio de 
Janeiro, Brazilië".  Lees hier de studie. 

● 2007: De Braziliaanse overheid gebruikte homeoprophylaxis om een uitbraak van griep en luchtweginfecties 
onder controle te houden. "Het gebruik van homeopathie om symptomen van menselijke griep en acute 
luchtweginfecties te voorkomen: een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd klinisch onderzoek 
met 600 kinderen uit de Braziliaanse openbare gezondheidszorg."  Download de studie hier. 
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● 2006:  Het Indiase overheidsonderzoek naar de behandeling van Chikingunya koorts heet "A Study on the 
Prophylactic Efficacy of Homoeopathic Preventive Medicine Against Chikungunya Fever."  Lees hier over de 
studie. 
 

● 2005: Een studie werd voltooid over het gebruik van homeoprofylaxe met behulp van Neem (Azadirachta 
indica) in Tanzania voor malaria "The Effect of Homeopathic Neem for the Prophylaxis of Malaria". 

● 1999: Het Departement van Indiase Geneeskunde en Homeopathie begon met de systematische verspreiding 
van nosodes voor Japanse Encefalitis in de hele Indiase staat Andrha Pradesh en gebruikt deze voor 
epidemieën. 

● 1999: In Andrha Pradesh, India, daalde de Japanse Encefalitis binnen 3 jaar tot nul. De sterftecijfers voor 
Japanse Encefalitis hadden in 1986 een hoog aantal van 638 sterfgevallen gehaald bij 2.038 gevallen, maar 
daalden tot vier van 33 gevallen in 2001 na de uitvoering van het homeoprofylaxe programma.  De 
Wereldgezondheidsorganisatie en het Medisch en Gezondheidsdepartement erkennen dat homeoprofylaxe 
een vitale factor is geweest in de scherpe daling van het aantal gevallen van Japanse Encefalitis in Andrha 
Pradesh. 
 

● 1996: Het homeopathische middel tegen Dengue Hemorrhagic Fever, een besmettelijke tropische ziekte van 
Dengueinum 30C, werd toegediend aan meer dan 39.200 mensen in het gebied van Delhi, India tijdens een 
epidemie van Dengue Hemorrhagic Fever. De follow-up van 23.520 mensen 10 dagen later toonde aan dat 
slechts 5 mensen (0,125%) milde symptomen hadden ontwikkeld, terwijl de rest geen tekenen of symptomen 
van de ziekte (CCRH) vertoonde. Dit is klinisch significant omdat normaal gesproken tijdens epidemieën van 
Dengue, de aanvalspercentages onder de meest vatbare mensen vaak 40-50% zijn, maar kunnen oplopen tot 
80-90%, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. 

● 1975: Tijdens een andere poliomyelitis epidemie in Buenos Aires, Brazilië waren er 40.000 mensen die het 
Lathyrus sativus kregen voor homeoprophylaxis.  Niemand ontwikkelde polio. 

● 1957: Een poliomyelitis (polio) epidemie deed zich voor in Buenos Aires, Brazilië. De meerderheid van de 
homeopathische artsen schreef Lathyrus sativus voor als een preventief middel. Drugswinkels verdeelden 
duizenden doses onder het publiek. Geen van degenen die de profylactische middelen gebruikten, 
registreerden een geval van besmetting. 

● 1950: Tijdens een epidemie van poliomyelitis (polio) in Zuid-Afrika, beschermde Dr. Taylor Smith uit 
Johannesburg 82 mensen met homeopathische Lathyrus sativus. Van de 82 mensen die de homeoprofylaxe 
gebruikten, kwamen er 12 in direct contact met de ziekte en nog steeds was er geen enkele besmet. 

● 1950: In de VS behandelde Dr. Grimmer uit Chicago, Illinois 5.000 jonge kinderen met Lathyrus sativus om polio 
te voorkomen en niemand ontwikkelde polio. 

Historisch gebruik van Homeoprophylaxis en klinisch onderzoek sinds Hahnemanns tijd 
● HP wordt al meer dan 200 jaar met succes gebruikt! 
● 1798: Vaccinatie werd voor het eerst gebruikt in 1796 en Homeoprophylaxis werd voor het eerst gebruikt in 

1798. De grondlegger van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann, gebruikte homeoprofylaxe routinematig in 
zijn praktijk. Er zijn meer dan 200 jaar geregistreerde klinische bewijzen die de werkelijke effectiviteit van HP 
aantonen en het is sindsdien door vele meesters van de homeopathie gebruikt! 

● 1799:  Dr. Samuel Hahnemann gebruikte het homeopathische middel Belladonna met succes om Roodvonk te 
voorkomen. In navolging van Hahnemann's voorbeeld schreven elf andere artsen Belladonna voor tijdens 
dezelfde epidemie. Zij meldden dat van de 1.646 kinderen die aan roodvonk werden blootgesteld nadat ze 
Belladonna hadden gekregen, slechts 123 (7,4%) de symptomen van de infectie ontwikkelden. Daarentegen 
was het besmettingspercentage bij degenen die geen profylactische behandeling kregen, maar liefst 90%. 

● 1838: De Pruisische regering gebruikte Belladonna tijdens alle roodvonk epidemieën.  Hun hoofdartsen en de 
koninklijke geneesheer van de koning van Pruisen, Christoph Wilhelm von Hufeland, toonden aan dat het een 
effectieve profylactische maatregel was.  Hufeland was overtuigd van het succesvolle gebruik van de 
Belladonna als profylactisch middel tegen de Roodvonk en publiceerde een artikel met de titel "On the 
Prophylactic Powers of Belladonna Against Scarlet Fever" (gepubliceerd in The Lancet, Vol. 2, Issue 296, May 
1829, pg. 135). 
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● 1831: Dr. Samuel Hahnemann voorkwam en behandelde cholera tijdens de Aziatische cholera-epidemie van 
1831 met de remedies Camphor, Cuprum metallicum en Veratrum album. 

● 1849: Dr. Clemens von Boenninghausen heeft tijdens de Europese epidemie van 1849 onnoemelijk veel 
cholera-infecties behandeld en voorkomen met de door Hahnemann aanbevolen middelen. Terwijl bij een 
conventionele behandeling een sterftecijfer van 54-90% optrad, hadden de patiënten van Boenninghausen een 
sterftecijfer van slechts 5-16%. 

● 1800’s: Dr. Clemens von Boenninghausen gebruikte Thuja voor zowel de behandeling als de preventie van 
pokken tijdens een epidemie. 

● 1902: Dr. Eaton uit Iowa, USA meldde dat tijdens een pokkenepidemie in Iowa, 2.806 patiënten profylactisch 
werden behandeld met homeopathisch Variolinum. Van de 547 patiënten die zeker werden blootgesteld, 
ontwikkelden er slechts 14 de ziekte. De beschermingsgraad op deze aantallen was 97%. 

● 1850: Tijdens een epidemie van poliomyelitis beschermde Dr. Taylor Smith uit Johannesburg, Zuid-Afrika, 82 
mensen met homeopathische Lathyrus sativus. Van de 82 mensen die zo geïmmuniseerd waren, kwamen er 12 
in direct contact met de ziekte.  Geen van hen waren geïnfecteerd. 

● 1900’s: Dr. Thomas Lindsley Bradford schreef in "The Logic of Figures".  Hij documenteert (op pagina 31) 
verschillende artsen die het succes van Dr. Samuel Hahnemann met Belladonna tegen roodvonk hebben 
gevolgd en het zelf hebben geprobeerd. 

● 1950:  In Chicago, Illinois, heeft Dr. Grimmer 5.000 jonge kinderen profylactisch behandeld met Lathyrus 
sativus. Geen enkele ontwikkelde polio. 

● 1957:  Een ernstige poliomyelitis-epidemie deed zich voor in Buenos Aires, Brazilië. De meerderheid van de 
homeopathische artsen schreven Lathyrus sativus voor als een preventief middel. Drugswinkels verdeelden 
duizenden doses onder het publiek. Geen van degenen die de profylaxe gebruikten registreerde een geval van 
besmetting (Eizayaga). 

● 1975: Tijdens een andere poliomyelitis-epidemie in Buenos Aires, Brazilië, kregen 40.000 mensen de 
homeopathische profylactische Lathyrus sativus. Geen enkele ontwikkelde poliomyelitis (Eizayaga). 

● 1987: Het artikel over HP werd gepubliceerd onder de titel "Pertussin 30 - Preventive For Whooping Cough? 
Een pilotstudie" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007078587800042 

● 1996: De homeopathische nosode Dengueinum 30C werd toegediend aan tenminste 39.200 mensen in het 
gebied van Delhi in India tijdens een epidemie van Dengue Hemorrhagic Fever. De follow-up van 23.520 
mensen 10 dagen later toonde aan dat slechts 5 mensen (0,125%) milde symptomen hadden ontwikkeld, 
terwijl de rest geen tekenen of symptomen van de ziekte (CCRH) vertoonde. Tijdens epidemieën van Dengue 
zijn de aanvalspercentages onder de vatbare personen vaak 40-50%, maar kunnen oplopen tot 80-90%, volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie. 

● 1999: Het Departement van Indiase Geneeskunde en Homeopathie begon met de systematische verspreiding 
van homeoprofylaxe voor Japanse Encefalitis in heel Andhra Pradesh, India, met Belladonna, Calcarea 
Carbonica en Tuberculinum. 

● 2001: Na de uitvoering van het HP-programma in Andhra Pradesh, India, voor Japanse encefalitis, daalde het 
sterftecijfer, dat in 1986 een hoog aantal van 638 sterfgevallen had gemaakt bij 2.038 gevallen, tot vier (4) 
gevallen van 33 gevallen in 2001. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Medisch en 
Gezondheidsdepartement erkennen dat homeoprofylaxe een vitale factor is geweest in de sterke afname van 
Japanse Encefalitis in India. 

● 2010: Een onderzoekspaper werd gepubliceerd onder de titel "The Use of Homeopathic Prophylaxis and 
Treatment For Malaria in Endemic Areas of Kenya" door D. Ananda.  Lees hier. 

● 4 augustus 2015:  Er is een artikel gepubliceerd over het gebruik van homeopathie om symptomen van 
menselijke griep en acute luchtweginfecties te voorkomen: een dubbelblind, gerandomiseerd, 
placebogecontroleerd klinisch onderzoek met 600 kinderen uit de Braziliaanse openbare gezondheidszorg.  
Lees hier de paper over Pub Med. 

HP Klinisch Onderzoek Onderzoekssucces van Homeoprophylaxis op jaarbasis omvatten: 
● 1961: Eisfelder, H.W. "Poliomyelitis immunisatie: een eindrapport." J Am Inst Homeopaat 54, 166-167. 
● 1950: Taylor-Smith, A. "Poliomyelitis en profylaxe." Br Homeopaat J 40, 65-77. 
● 2001: MMW Fortschr. "Behandeling van roodvonk met homeopathie? MMW lezers herinneren zich het pre-

penicilline tijdperk." Med 143, 12. 
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● 2008: De Souza Nunes, L., en Nunes, L.A. de S. "Contribution of homeopathy to the control of an dengue in 
Macae, Rio de Janeiro" Int J High Dilution Res 7, 186-192. 

● 2009: Chalmers, I., en Toth, B. "Negentiende-eeuwse gecontroleerde proeven om te testen of belladonna 
roodvonk voorkomt." J R Soc Med 102, 549-550. 

● 2010: Bandyopadhyay. "Verminderde intensiteit van Japanse Encefalitis Virus Infectie in Chick Chorioallantoic 
Membraan Onder invloed van Ultradiluted Belladonna Extract." Ben. J. Infectie. Dis., 6, 24-2 

● 2010: Bracho, G., Varela, E., Fernández, R., Ordaz, B., Marzoa, N., Menéndez, J., García, L., Gilling, E., Leyva, R., 
Rufín, R., et al. "Grootschalige toepassing van sterk verdunde bacteriën voor de bestrijding van de Leptospirose-
epidemie" Homeopathie 99, 156-166. 

Historische tijdlijn van Homeoprophylaxis Gebruik door bekende homeopaten 
Gegevens van HP voor Professionals Course Taught by Dr. Isaac Golden, 2014 
● 1799 In het boek The Life and Letters of Dr. Samuel Hahnemann van Thomas Lindsley Bradford, M.D. , lezen we 

in hoofdstuk 17 "Epidemie van Scarlatina", schrijft de auteur "in de zomer van 1799, het laatste jaar van zijn 
verblijf in Konigslutter, ontstond een epidemie van roodvonk, waarbij Hahnemann de grote waarde van 
Belladonna ontdekte als profylactisch middel tegen deze ernstige ziekte". 

● Historische achtergrond voor het gebruik van Belladonna als homeoprofylactisch middel tegen roodvonk:  
Tijdens een uitbraak van roodvonk in Duitsland in 1799 merkte Dr. Hahnemann op dat drie kinderen in een 
gezin de ziekte hadden opgelopen, maar het vierde kind bleef onaangetast. De vierde was behandeld met 
homeopathische Belladonna voor een niet gerelateerd gewrichtsprobleem. Dr. Hahnemann redeneerde dat de 
dosis Belladonna het kind misschien had beschermd tegen roodvonk en de gewrichtsaandoening had 
behandeld.  Kort daarna kon hij zijn theorie testen toen in een ander gezin van zijn patiënt drie kinderen in een 
gezin van acht jaar roodvonk kregen. Hahnemann gaf homeopathische Belladonna aan de overige vijf mensen 
die geen symptomen hadden, en alle vijf bleven ze vrij van symptomen. Dr. Hahnemann ging door met het 
gebruik van Belladonna tijdens deze epidemie, en al snel namen conventionele artsen er nota van en begonnen 
ze hetzelfde protocol te gebruiken. Van de 10 allopathische artsen die hun resultaten met Belladonna 
rapporteerden, werden 1.646 kinderen profylactisch behandeld en vervolgens blootgesteld aan roodvonk, 
maar slechts 123 kinderen (7,4%) ontwikkelden symptomen (in dezelfde tijd liep de ziekte door blootstelling 
zelfs op tot 90%). 

● 1801 Dr. Samuel Hahnemann, grondlegger van de Homeopathie en Homeoprofylaxe, gebruikte Belladonna om 
Roodvonk te voorkomen, zoals vermeld in zijn pamflet "The Cure and Prevention of Scarlet Fever with 
Belladonna". Lees het hedendaagse artikel over de "Origin of Homeoprophylaxis" van David Little (1996). 

● Dr. Hahnemann verwijst ook naar homeoprofylaxe voor roodvonk in zijn boek "6th Organon of the Healing 
Art", aforisme 73, voetnoot 73b dat acute miasmatische ziekte bespreekt. In aforisme 73 bespreekt 
Hahnemann zijn gebruik van Belladonna ter preventie van roodvonk en Aconite voor roodvonk (purpura 
miliaris). 

● 1831:  Dr. Samuel Hahnemann gebruikt de remedies van Camphor, Cuprum metallicum en Veratrum album als 
homeoprofylactische middelen om Aziatische Cholera te behandelen. 

● 1849:  Dr. C. M. F. von Boenninghausen, Lesser Writings, Cholera 
● 1853:  Dr. R. E. Dudgeon, Belladonna, Scarlet Fever. 

Dudgeon rapporteerde in zijn Lezingen over de "Theorie en Praktijk van de Homoeopathie" de ervaring van tien 
allopathische artsen die Belladonna gaven aan 1.646 kinderen die werden blootgesteld aan roodvonk, waarvan 
123 de ziekte opliepen, wat minder is dan 1%. Het normale aanvalspercentage bij onbeschermde kinderen was 
maar liefst 90%. 

● 1884: Dr. J. C. Burnett gebruikte homeoprofylaxe in zijn praktijk. 
● 1900:  Dr. K. T. Kent gebruikte homeoprofylaxe in zijn praktijk. 
● 1907:  Dr. C. W. Eaton, gebruikte homeoprofylaxe met variolinum in zijn praktijk. 

 
● 1918: Dr. T. A. McCann uit Dayton, Ohio, schreef tijdens een influenzapandemie dat de effectiviteit van 

Homeopathie bij acute epidemieën werd bevestigd tijdens de grote influenzapandemie van 1918. Lees The 
Journal of the American Institute of Homeopathy, mei 1921 waar de volgende gegevens werden gerapporteerd: 
Dr. Dayton registreerde dat in 24.000 griepgevallen die behandeld werden door de orthodoxe geneeskunde het 
sterftecijfer 28,2% was, terwijl het voor de behandelde homeoprofylen slechts 1,05% was. De decaan van het 
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Hahnemann College, die 26.795 gevallen met vergelijkbare resultaten verzamelde, ondersteunde dit cijfer. Lees 
ook enige geschiedenis van de behandeling van epidemieën met homeopathie door Julian Winston. 

● 1920:  Dr. S. Close gebruikte homeoprophylaxis in zijn praktijk. 
● 1932: Dr. Paul Chauvanon - gebruikte Dipththerortoxinum voor homeoprofylaxe in zijn praktijk. 

 
● 1967: Dr. Dorothy Shepherd gebruikte homeoprofylaxe in haar praktijk. 
● 1968: Dr. Krishnaumurty - gebruikte Influenzinum voor homeoprofylaxe in zijn praktijk. 

 
● 1972: Dr. P. Sankaran - afkomstig van 92 beoefenaars en honderden voorbeelden van HP in zijn praktijk. 
● 1974: Dr. D. Castro en Dr. D. G. G. Nogueira - beide gebruikt Meningococcinum tegen Meningitis voor 

homeoprophylaxis in hun praktijken. 
● 1976: Dr. M. Blackieused Influenzinum voor homeoprophylaxis in zijn praktijk. 

 
● 1976:  K. M. Mather gebruikte homeoprophylaxis in zijn praktijk. 
● 1978:  Dr. P. Sankaran gebruikte homeoprofylaxe in zijn praktijk. 
● 1982: L.J. Speight schreef "Examples of HP in Nine Common Diseases" en gebruikte homeoprophylaxis in zijn 

praktijk. 
● 1989: Dr. Andrew Lockie gebruikte homeoprophylaxis in zijn praktijk. 
● 1991: F. X. Eizayaga gebruikte homeoprofylaxe in zijn praktijk. 
● 1991: r. B. Sethi - Diphtherium, Lathyrus sativa, Pertussin tegen Whooping Cough voor homeoprophylaxis in zijn 

praktijk. 
● 1998: Mroninski C., Adriano, E., Mattos G., 2001 - gebruikte Meningococcinum voor  homeoprofylaxe in zijn 

praktijk. 
● 1985 tot 2004:  Dr. Isaac Golden verzamelt in totaal 2.342 reacties voor homeoprofylaxe onderzoek, die elk een 

jaar van het leven van een kind beslaan. De effectiviteit en veiligheid van de homeopathische optie om te 
vaccineren is zeer effectief gebleken. 
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